Federação Nacional dos Professores
www.fenprof.pt

02 jul 2019 / 16:33

1.ª CORRIDA NACIONAL DO PROFESSOR E DA EDUCAÇÃO
LISBOA, 9 DE NOVEMBRO DE 2019 – 16 HORAS

Inscrições abertas
A FENPROF centrando a sua atividade na ação sindical (negociação, luta e apoio aos docentes associados dos seus sindicatos),
procura ter iniciativas em outros domínios que também são do interesse dos professores, educadores e investigadores. Cultura,
desporto e arte são algumas das áreas em que a FENPROF tem vindo (e continuará) a intervir.
Assim, logo após a grande Manifestação Nacional que se prevê para o Dia Mundial do Professores (5 de outubro), de afirmação da
nossa profissão, a FENPROF, em parceria com outras entidades e organizações, estará de novo na rua, mas, desta vez, na
promoção da 1.ª Corrida Nacional do Professor e da Educação.
A FENPROF convida todos os professores, educadores e investigadores a participar na 1.ª Corrida Nacional do Professor e da
Educação, que se realizará no dia 9 de novembro, sábado, às 16h00, em Lisboa, podendo a inscrição ser feita numa das duas
modalidades disponíveis: i) corrida de 10km, que também tem caráter competitivo; ii) marcha de 5 Km, de caráter exclusivamente
lúdico. Esta prova é aberta a clubes e, em geral, a todo o movimento associativo desportivo, contudo, nela podem inscrever-se
individualmente todos os interessados, independentemente da profissão, idade ou género. Também podem participar atletas de
mobilidade reduzida que se desloquem em cadeira de rodas.
Esta iniciativa conta com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação de Atletismo de Lisboa e, com ela, a
FENPROF pretende destacar, de uma forma diferente, a importância central dos docentes no processo formativo da sociedade,
devendo, por isso, merecer o maior respeito de todos, e, de uma forma especial, dos governantes do país.
Como se refere acima, a corrida acontecerá um mês depois da Manifestação já agendada para o dia 5 de outubro, Dia Mundial do
Professor, pelo que, da conjugação da realização destes dois eventos, sairá reforçada a imagem dos docentes e a sua força
coletiva na defesa dos seus justos direitos.
As inscrições (que dão direito a receber uma t-shirt, uma medalha de participação e o dorsal da prova) podem ser feitas nas sedes
dos sindicatos da FENPROF ou no site https://corridafenprof.sports4all.pt, tendo os seguintes custos:
Corrida de 10km
até 9 de outubro - 5€
até 27 de outubro - 7,5€
até 3 de novembro - 10€
Marcha de 5km
até 9 de outubro - 3€
até 27 de outubro - 5€
até 3 de novembro - 7€
Para a inscrição, se entregue nas sedes e delegações dos diversos sindicatos da FENPROF, deverá ser preenchida a
respetiva ficha.
Vamos, também desta forma, reafirmar a força dos docentes e exigir a valorização da nossa profissão. São aceites e desejáveis
formas criativas de participar nesta Corrida, designadamente ao nível das mensagens a passar. Inscreve-se já!

O Secretariado Nacional da FENPROF

Cartaz da Corrida
Flyer da Corrida
Ficha de inscrição para imprimir

